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RETIFICAÇÃO EDITAL 002/2021 

 

 - Retificar o item 1 do Edital nº002/2021, passando a constar a seguinte redação: 

Onde se lê: 

A Fundação Uniselva, na qualidade de Fundação de Apoio da Universidade Federal de Mato Grosso 

– UFMT, na forma da Lei n. 8.958/94, por meio da Coordenação Geral dos Projetos “cursos de Ensino de 

Graduação e Núcleo de Gestão do Sistema Universidade Aberta do Brasil” cadastrado nesta Fundação sob o nº 

3.43.002; 3.43.003; 3.43.004; 3.43.005; 3.43.010; 3.43.011, torna pública a Abertura de Processo Seletivo 

Simplificado para contratação de Técnico Modelador de Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), em regime de 

contrato por tempo determinado com período de experiência, de acordo com a Consolidação das Leis Trabalhistas e 

as alterações trazidas pela Lei 13.467/2017 

Leia-se: 

A Fundação Uniselva, na qualidade de Fundação de Apoio da Universidade Federal de Mato Grosso 

– UFMT, na forma da Lei n. 8.958/94, por meio da Coordenação Geral dos Projetos “cursos de Ensino de 

Graduação, Pós-Graduação e Núcleo de Gestão do Sistema Universidade Aberta do Brasil” cadastrado nesta 

Fundação sob o nº 3.043.002; 3.043.003; 3.043.004; 3.043.005; 3.43.010; 3.043.011, 3.043.017, torna pública a 

Abertura de Processo Seletivo Simplificado para contratação de Técnico Modelador de Ambiente Virtual de 

Aprendizagem (AVA), em regime de contrato por tempo determinado com período de experiência, de acordo com a 

Consolidação das Leis Trabalhistas e as alterações trazidas pela Lei 13.467/2017. 

 

- Retificar o item 4 do Edital nº002/2021, passando a constar a seguinte redação: 

Onde se lê: 

 

Requisitos mínimos: 

Formação Superior completa nas áreas de Tecnologias ou, estar cursando graduação nas 

áreas de Tecnologias (Ciência da 

Computação, Sistema de Informação, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Redes de 

Computadores, Engenharia da Computação, Sistemas para Internet). 

Leia-se: 

Requisitos mínimos: 

Formação Superior completa nas áreas de Tecnologias ou, estar cursando graduação nas áreas de: 

Licenciatura em Tecnologia Educacional ou Tecnologias (Ciência da Computação, Sistema de Informação, Análise e 

Desenvolvimento de Sistemas, Redes de Computadores, Engenharia da Computação, Sistemas para Internet). 

http://www.fundacaouniselva.org.br/
http://www.fundacaouniselva.org.br/


  

 

 

 

 

 

- Retificar o item 5 do Edital nº002/2021, passando a constar a seguinte redação: 

                     Onde se lê: 

                             Nº de vagas: 02 

                      Leia-se: 

                             Nº de vagas: 05 

 

 

- Retificar o item 10 do Edital nº002/2021, passando a constar a seguinte redação: 

Onde se lê: 
 

Data Procedimentos 

07/01/2021 
a 13/01/2021 

Abertura das inscrições – Envio dos documentos de inscrição por meio do 

link http://setec.ufmt.br/uab2020. 

 
15/01/2021 

Publicação no site do resultado dos candidatos selecionados para 

entrevista com a comissão de seleção e respectivo agendamento - 
 www.fundacaouniselva.org.br 

18/01/2021 a 19/01/2021 Entrevista – por meio remoto (link será informado para cada 

candidato). 

20/01/2021 Publicação do Resultado Final do Processo Seletivo no site da Fundação 
Uniselva; www.fundacaouniselva.org.br 

 
 
                        Leia-se:

Data Procedimentos 

07/01/2021 
a 18/01/2021 

Abertura das inscrições – Envio dos documentos de inscrição por meio do link 

http://setec.ufmt.br/uab2020. 

 
20/01/2021 

Publicação no site do resultado dos candidatos selecionados para 

entrevista com a comissão de seleção e respectivo agendamento - 
 www.fundacaouniselva.org.br 

22/01/2021 e 25/01/2021 Entrevista – por meio remoto (link será informado para cada candidato). 

26/01/2021 
Publicação do Resultado Final do Processo Seletivo no site da Fundação 
Uniselva; www.fundacaouniselva.org.br 

http://setec.ufmt.br/uab2020
http://www.fundacaouniselva.org.br/
http://www.fundacaouniselva.org.br/
http://setec.ufmt.br/uab2020
http://www.fundacaouniselva.org.br/
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